
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

 
 

 

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

 

Относно: Предстоящо заседание на ОКБДП – Силистра 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На 27.09.2022 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала №1 на Областна администрация 

Силистра ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата към областен управител на област Силистра при следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Представяне на информация по чл. 6, ал. 3 от Правилата за работа на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен 

управител на област Силистра за периода юни – август 2022 г. 

(Докладват членовете на ОКБДП – Силистра) 

2. Представяне на информация за състоянието на инфраструктурата, 

касаеща БДП около учебни/детски заведения. 

(Докладват: ОДМВР – Силистра, стопаните на пътища) 



  

7500 Силистра, ул. „Добруджа“ №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851 

e-mail: ss@ss.government.bg, web: www.silistra.government.bg 

 

3. Приемане на график за обходи (огледи) по републиканската и 

общинската пътна и улична мрежа за нуждите за изготвянето на Годишен 

областен доклад по БДП за 2022 г. и Годишна областна план-програма по БДП за 

2023. 

(Докладват: ОДМВР – Силистра, стопаните на пътища) 

4. Разглеждане на писмо с изх. №01-787/01.09.2022 г. на ДАБДП. 

(Докладват: представители на ДАБДП, членовете на ОКБДП – Силистра) 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 6 от Правилата за работа 

на ОКБДП, следва в срок до 19.09.2022 г. да ми представите отчетната информация по 

т. 1 от дневния ред в .doc формат на електронна поща npetrov@ss.government.bg, като 

може да поставите и допълнителни теми и въпроси, които да бъдат включени в дневния 

ред на заседанието. 

 

 

 

Приложения: 

1. Заповед №ОКД-02-12/13.09.2022 г.; 

2. Писмо с изх. №01-787/01.09.2022 г. на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“. 

 

 

 

 

С уважение, 

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Силистра 

 


